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Utvecklingsplan Idrottslyftet
Syfte och mål
Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern
7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm AB

Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin
verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s
anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar
med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.
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Bakgrund
Utifrån den kartläggning ni gjort med stöd av arbetsboken, beskriv kortfattat:
1. Hur ni kommit fram till de områden som ni ser som mest prioriterade för att utveckla
er barn- och ungdomsidrott.
2. Vilka kopplingar finns det till annat utvecklingsarbete som pågår inom ert förbund.

För att analysera nuläget i vår idrott i har vi haft en konferens med styrelsen samt
ordförande från de olika klassällskapen. Förbundets huvudfokus ligger på barn och
ungdomsverksamhet genom att styrelsen har två ledamöter som har ansvaret för barn och
ungdomsfrågor och därför har styrelsen god insikt i de utmaningar som finns att arbeta
med.
Barn och ungdomsverksamhet är väldigt liten inom Issegling idag. Inom vår sport är i
dagsläget de allra flesta utövarna i ålderskategorin 40-60 år och vi ser därför att vi behöver
öka mängden aktiva barn och ungdomar, för att ge sporten en större mångfald och fler
aktiva.
Då verksamheten är liten är det långa avstånd mellan klubbar vilket medför ett logistiktänk
för att träna och tävla tillsammans. Vår anläggning är också beroende på väder och vind
vilket dessutom komplicerar logistiken. Ibland kräver vädret att vi snabbt måste hitta en ny
anläggning att träna och/eller tävla på. För att våra medlemmar ska klara av de långa
resorna och ibland snabba besluten behöver vi som förbund vara behjälpliga med
transportmöjligheter av den idrottsliga utrustningen som krävs.
Vi ser också ett behov av att bredda verksamheten med fler klasser så att det är möjligt
att utöva vår idrott på flera sätt. En möjlighet för oss skulle också vara att hitta
samarbeten med seglarförbundet. Som aktiv har man stor nytta av att kunna segla när man
ska lära sig issegling.
Vi har under hösten 2017 startat upp ett samarbete med Kite seglare som finns både på is
och snö. Målsättningen är att utöka våra idrotter med att tillföra denna klass i förbundet.
Här tror vi att vi skulle kunna nå betydligt fler yngre utövare än i de befintliga klasserna.
Kommunikationen inom vår idrott är också ett utvecklingsområde. Då vi är utspridda från
Östersund i norr till Malmö i söder behövs bra och effektiva verktyg och insatser för att nå
ut med information och kommunikation.
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Utvecklingsplan
Syftet med utvecklingsplanen är att på ett överskådligt sätt visa vilka områden ni valt att
prioritera, vilken strategi ni tänker välja för att nå de effekter ni önskar samt på vilket sätt ni
planerar att följa upp ert arbete så att det rör sig i rätt riktning. Planen blir därmed också ett
viktigt stöd i ert fortsätta arbete. Det är viktigt att utvecklingsplanen har en tydlig koppling
mot det kartläggningsarbete ni gjort och att det ni tänker göra leder mot de gemensamma
målen för svensk idrott.
För att göra kopplingen mot arbetsboken tydlig utgår vi från den modell som sätter en
attraktiv verksamhet för utövaren i centrum. Med andra ord att fokus ska ligga på att utforma
en verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för
varje enskild individ.

Fyll i utvecklingsplanen utifrån de utvecklingsområden ni valt att prioritera. I planen utgår vi
från de fyra övergripande områdena i bilden ovan som alla bidrar till att skapa en attraktiv
verksamhet för utövaren, det vill säga förening, träning/tävling, tränare/ledare och
anläggning. Vi ser att ni som förbund bör prioritera totalt 3–5 områden att utveckla.
Självklart kan det vara flera saker ni vill utveckla inom samma område och andra som ni inte
vill prioritera i nuläget.

4

Idrottslyftet 2016 -2019

Föreningsmiljö
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området föreningsmiljö?

Medlemsrekrytering

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Fler barn och ungdomar LOK-aktiviteter över tid
ser issegling som en
attraktiv idrott och
väljer att bli
medlemmar i våra
föreningar.
Fler nya föreningar med
ungdomsverksamhet till
Idag 35 föreningar
vårt förbund
målet är att vara över
40 st den 30/4-2019

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Stödja föreningarnas prova-på och
rekryteringsprojekt.

Stödja föreningarna att köpa in material
för utlåning till nya utövare.

Besöka sommarsegel föreningar med stor
ungdomsverksamhet.

5

Idrottslyftet 2016 -2019

Träning/tävling*
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området träning/tävling?

Bred tränings- och
tävlingsverksamhet

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Föreningarna erbjuder Antal LOK-aktiviteter
barn och ungdomar en
attraktiv och
utvecklande
idrottsverksamhet med
många olika träningsoch tävlingsmöjligheter.

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Skapa samverkansprojekt mellan
föreningar för att erbjuda mer träning och
tävling gemensamt.
Lägerverksamhet mellan föreningar för att
utbyta erfarenheter och kunskaper kring
hur man organiserat träning för barn och
ungdomar.
Vår nya idrottskonsulent skall besöka
befintliga klubbar och få alla att bidra lite
till.

Hur många anmälda till
våra centrala läger

.

Tränare/ledare
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området tränare/ledare?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Barn och ungdomar leds Fler deltagare på våra Vår idrottskonsulent besöker föreningarna
Höja kompetensen på av välutbildade tränare tävlingar/läger. Tror på för att höja nivån
tränare och ledare
och ledare.
ringar på vattnet effekt.
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Anläggning
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området anläggning?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

7

Idrottslyftet 2016 -2019

Föreningarna
Efter att ni fyllt i utvecklingsplanen, titta på varje utvecklingsområde och fundera på hur era föreningar
kan bidra till den önskade utvecklingen på bästa sätt.
För att underlätta och guida stödorganisationerna i deras arbete med era föreningar så vill vi att ni
anger vilket fokus ni önskar att föreningarna i huvudsak ska ha i sitt utvecklingsarbete.
Föreningsfokus
1

Medlemsrekrytering

2

Bred tränings- och tävlingsverksamhet

3

Motivera varför ni önskar att föreningarna ska ha just detta fokus

Barn och ungdomsverksamhet är väldigt liten
inom Issegling idag. Inom vår sport är i dagsläget
de allra flesta utövarna i ålderskategorin 40-60 år
och vi ser därför att vi behöver öka mängden
aktiva barn och ungdomar, för att ge sporten en
större mångfald och fler aktiva.
Vi behöver synliggöra och marknadsföra vår idrott
till målgruppen barn och ungdomar.

En utmaning är avståndet mellan klubbar vilket
medför ett logistiktänk för att träna och tävla
tillsammans. Vi ser också ett behov av att bredda
verksamheten med fler klasser så att det är
möjligt att utöva vår idrott på flera sätt.
Utrustning måste finnas till låns för att barn och
ungdomar ska kunna prova-på vår idrott och att
kostnader för utrustning inte är ett hinder att
börja.
Öka kompetensen på våra tränare och ledare Ledarledd verksamhet med kompetenta tränare
är en nyckelfaktor för att få fler barn och
ungdomar involverade i sporten. Att skapa
kompetensutbyten mellan tränare och vår
idrottskonsulent är ett nytt verktyg i lådan.
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Ekonomi
Varje år ska ni som SF bestämma hur ni vill använda Idrottslyftsmedlen för att få ut maximal effekt av
dessa på föreningsnivå. För 2017 kan ni utgå ifrån att ni kommer att få ungefär lika mycket IL-medel
som året innan. Det finns möjlighet att förändra den inbördes relationen mellan dessa medel. Skriv i
procent hur ni vill fördela ert stöd mellan utvecklings- och föreningsstöd. Beskriv också vad ni
huvudsakligen tänker använda ert utvecklingsstöd till samt vad ni huvudsakligen kommer att bevilja
föreningsstöd till.
Utvecklingsstöd

Föreningsstöd

2019 Vi avser att använda 50 % av våra totala IL-medel Vi avser att använda 50 % av våra totala IL-medel
Hudsakliga kostnadsposter:

Områden som beviljas stöd:

MEDLEMSREKRYTERING
MEDLEMSREKRYTERING
- Fler prova på tillfällen under helgerna,
- Rekryterings- och prova-på aktiviteter för
läger som drivs och arrangeras av våra
barn och ungdomar
nya konsulenter
- Material för låneutrustning och prova-på för
- Besöka sommarsegel föreningar med
barn och ungdomar
mycket ungdomar och få dem att testa
- Utbildning i issäkerhet för barn och
på våran idrott, även detta görs av våra
ungdomar
idrottskonsulenter
BRED TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET
BRED TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET
- Släpvagnar och transportutrustning
- Våra konsulenter skall även besöka
- Samverkansprojekt mellan IF kring tränings
befintliga föreningar inom förbundet. Få
och tävlingsverksamhet för barn och
dem att i större utstäckning satsa mot
ungdomar
ungdomar och aktiviteter som lockar nya
- Utbildning för arrangörer av barn- och
utövare.
ungdomstävlingar
- Erbjuda kunskapsutbyten och
utbildningar för tränare
- Erbjuda en förbundsledd utbildning i
säkerhet
ÖKAT ANTAL TRÄNARE OCH DERAS KOMPETENS
- Utbildningsinsatser för barn- och
ungdomstränare
- Stöd i framtagning av rekryterings- och
utbildningsplan i IF
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Kommunikation
Fundera avslutningsvis på hur detta ska kommuniceras.
o

Vilka är era målgrupper?

o

Vad behöver de veta för att förstå och på bästa sätt vara med och arbeta för att utveckla er barnoch ungdomsidrott?

o

Hur ska ni kommunicera detta för att få bästa effekt?
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